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AZ ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET RENDJE
L: lelkész
Gy: gyülekezet

ORGONAJÁTÉK
KEZDŐÉNEK, közben a szolgálattevők, a johannita és máltai lovagok bevonulása
95. zsoltár 1-2.

2. Mert hatalmas az Úr Isten, / és nagy király mindeneken, / Ő a fejedelmeknek
ura. / Ez egész földnek mélységét / és a hegyeknek tetejét / hatalmas kezébe
foglalja.

KÖSZÖNTÉS – Páll László a Budapest Kálvin téri református egyházközség lelki-
pásztora
L: Kegyelem néktek és békesség, Istentől, a mi Atyánktól és Jézus Krisztustól.
Testvérek a Jézus Krisztusban! Azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk az egy-
ségért a keresztények között és a megbékélésért a világban. A keresztények közötti
megosztottság hosszú évszázadok óta tart. Ez nagyon fájdalmas, és ellenkezik
Isten akaratával. Hiszünk az imádság erejében. Az egész világon élő kereszté-
nyekkel együtt ajánljuk fel imádságunkat, amikor arra törekszünk, hogy legyőzzük
a megosztottságot.



ÉNEK:

BEVEZETÉS, meghívás Isten imádására – Dr. Fischl Vilmos evangélikus lelkész,
az Ökumenikus Tanács főtitkára
L: Kedves Testvérek, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében gyűltünk egybe.
A keresztvíz által Krisztus testének tagjai lettünk, azonban bűneinkkel fájdalmat
és sebeket okoztunk egymásnak.
Kudarcot vallottunk a jó cselekvésében.
Nem törekedtünk igazságra a súlyos elnyomással szemben, és nem tartottuk szem
előtt Isten parancsát, hogy gondját viseljük az özvegynek és árvának (Ézs/Iz 1,17).
Istentiszteletünk kezdetén gondolkodjunk el cselekedeteinkről és mulasztásaink-
ról, tanuljunk jót tenni és igazságra törekedni. 
Isten kegyelmére szorulunk, hogy legyőzhessük a megosztottságot, és felszámol-
juk azokat a rendszereket és felépítményeket, amelyek révén közösségeink szét-
tagozódtak. 
Imádságra gyülekezünk most azzal a céllal, hogy megerősítsük keresztény egységün-
ket, hogy „megnyissuk szívünket, hogy legyen bátorságunk gazdagságot látni a befo-
gadásban és kincset a sokszínűségben. Hittel kérjük” (Ifj. Martin Luther King).

Az idei imahét forrásanyagát különböző az Egyesült Államokban működő Min-
nesotai Egyházak Tanácsa állította össze. Az imaheti füzet kiemelten foglalkozik
a rasszizmus kérdéskörével. A rasszizmus azonban nem csak az Egyesült Álla-
mokban okoz problémákat, hanem szerte a világban.
Olyan világban élünk, amelyben alapigénk különös hangsúllyal bír. Szomszé-
dunkban, Ukrajnában háború zajlik. Nap mint nap erőszakos cselekmények hírét
halljuk. Testvérnépek harcolnak egymás ellen. Naponta több mint tízezer ember
lépi át határainkat a háború elől menekülve. Emiatt is lehetséges, hogy Magyar-
országon más hangsúlyokat kap az ige minden körülmények között érvényes mon-
danivalója, mint a füzetet összeállító minnesotai testvérek számára.



A mostani imahét kiváló alkalom lehet arra, hogy önvizsgálatot tartsunk a rassziz-
mus és a háború kapcsán. Mindkettő a rosszindulat, sokszor a gyűlölet megnyil-
vánulása, nekünk azonban gondolatainkkal és magatartásunkkal a krisztusi egység
értékét kell képviselnünk.
Minden imahétnek van jellegzetessége. A minnesotai őslakosok körében a kő és
a víz kapcsolata az élet értékének és fontosságának megértéséről szól. A legtöbb
őshonos amerikai bölcsességben a víz és a kő szent helyet foglal el. A víz – élet,
a kövek pedig arra utalnak, hogy szent az a föld, amely már sok nemzedéket hor-
dozott. Az egész teremtettség megkapta Isten Lelkét, ezért mi mindannyian kap-
csolatban állunk egymással. Az istentiszteleten két szimbólum jelenik meg: az új
életbe kereszteltetésünket jelképező víz és a személyes életünk és az őseink tör-
ténetét jelképező kő.

BűNVALLÁSRA ÉS BűNBOcSÁNATRA HÍVÁS – Szemerei János evangélikus püspök 
Püspök: Jöjjetek, valljuk meg bűneinket Ézsaiás/Izajás próféta szavaival.
Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok ud-
varomat? Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom! (12–13a)
Gy: Bocsásd meg Urunk, amikor úgy jövünk eléd, hogy nincs bennünk irán-
tad alázat. – (Csend)
Püspök: Újhold, szombat, ünnepi összejövetel? Nem tűröm együtt a bűnt és az
ünneplést! Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt
elviselni (13b–14).
Gy: Bocsánatodat kérjük az egyházak bűnrészességéért a gyarmatosítás bű-
neiben, mely világszerte érezteti hatását. – (Csend)
Püspök: Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem; bármennyit
is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad! (15)
Gy: Bocsánatodat kérjük az igazságtalanság és sanyargatás bűneiért, ame-
lyek elnyomják teremtésed sokszínű harmóniáját. – (Csend)
Püspök: Mossátok tisztára magatokat! Vigyétek el szemem elől gonosz tetteite-
ket! Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni!
Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót!  Védjétek meg az
árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét! (16-17)
Gy: Miután megtisztultunk a keresztség élő vizében, bocsáss meg nekünk
újra, és békíts meg bennünket egymással és a teremtett világgal. – (Csend)
Püspök: Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással! – mondja az Úr. – Ha vétkeitek
skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké
lehettek, mint a gyapjú. (18)
A kegyelmes Isten szabadítson meg benneteket bűneitekből, hogy tettekre váltsá-
tok az igazságot, törekedjetek szeretetre, és legyetek alázatosak Istenetekkel szem-
ben. – (Csend)



A Mindenható Isten meghallgatja imánkat, könyörül rajtunk, és megbocsátja bű-
neinket.
Gy: Istennek legyen hála.

IMÁDSÁG – Kocsis Fülöp, görögkatolikus metropolita
Mindenség Istene! Testben és lélekben hálásak vagyunk, hogy eléd járulhatunk,
és megvallhatjuk az igazságtalanság és megosztottság bűneit. 
Együtt állunk előtted, szent családként, mely teremtésed szép sokszínűségében
egy: őshonos emberek, rabszolgák utódai, rabszolgatartók utódai, migránsok, me-
nekültek, de mindannyian Krisztus egy testének tagjai.
Áldunk Téged, hogy a keresztség élő vize lemosta skarlátpiros bűneinket, meg-
gyógyultunk, midőn a szeretett közösség, Isten családjának tagjai lettünk. Fogadd
hálánkat és dicséretünket, Teremtő Istenünk!
Ezen az úton együtt haladva nyitott szívvel és szemmel ünneplünk, hogy belátásra
jussunk, és növekedjünk abban a szent bölcsességben, amelyben minden embert ré-
szesíteni akarsz. Segíts, hogy elfogadjuk az egységet egymással, és emlékeztess arra,
hogy a Szentlélek által egybegyűjtve egy család tagjai vagyunk a teremtett világban.
Gy: Ámen.

ÉNEK:

2. Dicsérjed, világom, Alkotód hatalmát, / mindenek felett uralmát! / Hir-
desse a csillag ránk sugárzó fénye, / mily csodás az Isten lénye! / Nagy ég-
bolt, nap és hold, / kik ott fennen jártok: ti is Őt áldjátok!
3. Zengjen minden szívben boldog hálaének / A világ Teremtőjének! / Nagy
kegyelmessége gondot visel rólunk, / számontartja minden dolgunk. / Égben
fenn, földön lenn / áldassék jósága, nagy irgalmassága!
4. Halleluját zengve, magasztalva áldjad / Krisztus által jó Atyádat! / Ha
az Istent élő, igaz hittel féled, / és a szíved Jézusé lett: / Boldogság, üdv vár
rád / fenn az ég honában, hófehér ruhában.



IGEOLVASÁS: Mt 25,31–40– Dr. Khaled László, metodista szuperintendens

ÉNEK: Az igeszakaszok közben az alábbi dicséret 1-1 versét énekeljük. Az első
sorokat mindig a kórus intonálja, majd közösen énekeljük.

SZENTBESZÉD: Mt 25,31–40 – Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-buda-
pesti érsek

Énekvers: 2. Jer, Világosság, ragyogj fel nekünk, / hogy csak Krisztus légyen
mesterünk, / el ne hagyjuk őt, mi hű Megváltónkat, /aki népének örökséget
ad. / Könyörüljél.

IGEOLVASÁS: Ézs/Iz 1,12–18– Papp János, baptista egyházelnök

Énekvers: 3. Ó, Szeretet, áraszd ránk meleged, / hadd kóstoljuk édességedet;
/ tiszta szívből mindenkit hadd szeressünk, / egyességben és békében él-
jünk. / Könyörüljél.

IGEHIRDETÉS: Ézs/Iz 1,12–18 alapján – Dr. Fabiny Tamás evangélikus elnök-püs-
pök

KóRUS SZOLGÁLATA – Keresd az Istent, népem, keresd új utakon

APOSTOLI HITVALLÁS: bevezeti – Papp János baptista egyházelnök

ORGONAJÁTÉK – csendes perc

https://enekeskonyv.reformatus.hu/digitalis-reformatus-enekeskonyv/enek/371/


KÖZBENJÁRó IMÁDSÁG – Steinbach József református püspök
Püspök: Hittel és bizalommal járulunk az Atya, Fiú, Szentlélek Istenhez. 
Teremtő Istenünk! Ma együtt élünk azon cselekedetek következményeivel, ame-
lyek elviselhetetlen életet okoztak egyesek, és túlzott bőséget mások számára.  Ta-
níts minket arra, hogy a teremtést tisztelve, okosan használjuk a tőled kapott
erőforrásokat mindannyiunk javára. A teremtett világ sóhajtozva kiált hozzád.
Gy: Taníts minket, mutasd az utat.
Püspök: Könyörülő Istenünk! Segíts, hogy jóvátegyük a kárt, amelyet másoknak
okoztunk, a megosztottságot, amelyet néped között keltettünk. Jézus tanítványaira
lehelve adta a Szentlelket, hogy megszülessen az új teremtés közössége. Így add
kegyelmedet, hogy gyógyuljon megosztottságunk, és ajándékozz meg azzal az
egységgel, amelyért Jézus imádkozott.
Gy: Taníts minket, mutasd az utat.
Püspök: Úr Jézus Krisztus! Te vagy az út, igazság és élet.  Földi szolgálatodban
az igazság öltött testet a jóban, amit cselekedtél. Lerontottad a megosztottság falait
és az előítéletek béklyóit. Nyisd meg szívünket és elménket, hogy felismerjük:
bár sokan vagyunk, benned mégis egyek.
Gy: Taníts minket, mutasd az utat.
Püspök: Szentlélek Isten!  Te újjá teremted a föld színét. Hegycsúcsok, menny-
dörgés, tavak zenéje szól hozzánk −
Gy: Mert kapcsolatban vagyunk.
Püspök: A halvány csillagfény, a friss reggel, a harmatos virág szól hozzánk −
Gy: Mert kapcsolatban vagyunk.
Püspök: A szegények, elnyomottak, kirekesztettek hangja szól hozzánk – 
Gy: Mert kapcsolatban vagyunk.
Püspök: Örök Isten! Tekints mindazokra, akik most szent közösségben össze-
gyűltek. Küldd el őket arra a szolgálatra, amit nekik szánsz.
Szentlelkeddel biztasd őket, hogy jót tegyenek, és teremtett világod javáért töre-
kedjenek az igazságra. Támogasd őket, hogy eggyé legyenek, hogy a világ elhigy-
gye, hogy egyszülött Fiad, Jézust azért küldted, hogy a világnak élete legyen.
Gy: Ámen.

IMÁDSÁG az üldözött keresztényekért – Pásztor Dániel református püspök
Mindenható Mennyei Atyánk! Te az embert a saját képedre és hasonlatosságodra
teremtetted. Rábíztad a világot, de rábíztad egymás szolgálatát is. Add meg Szent-
lelked segítségével, hogy megszűnjön a birtoklás és a hatalomvágy utáni esztelen
hajsza a világban, hogy ezáltal az emberek biztonságban élhessenek országukban,
háború és félelem nélkül, építve az Isten által ránk bízott világot és szolgálva egy-
mást családjukban és a hivatásukban – ahogyan ezt a szolgálatot Fiad, Jézus Krisz-
tus megmutatta nekünk. Add, hogy megszűnjön az öldöklés és a kizsákmányolás,
a kegyetlenkedés és megszülessen az áldott béke. Add, hogy minden ember a saját



hazájában üldöztetés nélkül élhessen és dolgozhasson, a gyerekeknek pedig meg-
nyílhassanak az iskolák, hogy ismét tanulhassanak. Add, hogy elhagyott otthona-
ikba hazatérhessenek az emberek és felépíthessék lerombolt templomaikat. Add,
hogy ne az erőszak, a gyűlölet vezesse szent Fiad vére által megváltott emberisé-
get, hanem a szolgálat, a szeretet, az áldozatvállalás és az alázat. Ámen
Gy: Ámen

MIATYÁNK – bevezeti: Magyar Péter Marius, ortodox esperes
Esperes: Amikor a tanítványok megkérdezték Jézust hogyan imádkozzanak, 
Ő így válaszolt: amikor imádkoztok, ezt mondjátok: „Mi Atyánk...”
A BÉKE JELÉT adjuk egymásnak.
Esperes: Az Úr békessége legyen Veletek mindenkor,
Gy: és a Te lelkeddel.
Esperes: Fogjunk kezet egymással a béke jeleként!

HIMNUSZ
ELBOcSÁTó ÁLDÁSOK: református püspök, johannita káplán, anglikán és ortodox
főpásztorok, bíboros.
ZÁRóÉNEK, a 2. versszaktól a szolgálattevők kivonulása 

2. Összeforrva szeretetben, / egy közös test tagjai, / tudjunk egymásért
szívesen / minden terhet hordani! / Úgy szerette életünket, / s halt meg
értünk jó Urunk, / fájna néki, látva minket, / hogy szeretni nem tudunk.
3. Szeretetet adva nékünk, / szeretetre oktattál. / Keltsd életre, kérve kérünk,
/ kit lenyűgöz a halál! / Gyújtsd a szikrát tiszta lángra, / hogy mindenki lássa
meg, / hogy egy törzsnek vagyunk ága, / s a koronánk is csak egy!
4. Nevelj minket oly egységre, / mint Atyáddal egy te vagy, / amíg eggyé
lesznek végre híveid az ég alatt, / míg Szentlelked tiszta fénye / lesz csak
fényünk és napunk, / s a világ meglátja végre: / tanítványaid vagyunk.


